
Zajęcia zdalne, czwartek10.02.2022 

Temat: Zdrowo i bezpiecznie 

 

1.Posłuchaj wiersza pt. „ Elementarz sportowy” – Edyta Pawlak 

Każde dziecko o tym wie: 

Chcesz być zdrowy – ruszaj się! 

Sport to bardzo ważna sprawa. 

Są reguły, jest zabawa. 

Jest dyscyplin co nie miara, 

część z nich nowa, a część stara. 

Od wędkarstwa, sztuk łowieckich, 

od antycznych igrzysk greckich, 

poprzez dzieje, poprzez lata 

aż do współczesnego świata. 

Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Sprawdź, co dobre jest dla ciebie. 

Może rolki, koszykówka, 

rower, piłka lub siatkówka, 

szachy, judo czy pływanie 

taniec, skoki, żeglowanie 

biegi, sanki i łyżwiarstwo, 

hokej, snowboard czy narciarstwo? 

Może tenis lub karate? 

Namów mamę, siostrę, tatę. 

Również dla twojego brata 

dobrodziejstwa sportów świata: 

refleks, sprawność, orientacja, 

walka i rywalizacja. 

Ważna jest też ta zasada 

(to zaleta jest, nie wada): 

nie są ważne tu medale, 

lecz jak ćwiczysz – czy wytrwale, 

czy szanujesz przeciwnika. 

Jaki jesteś, stąd wynika!                                                                                                                                                                             

Sport nauczyć może wiele. 

Zdrowy duch jest w zdrowym ciele, 

a z wszystkiego jedna racja: 

górą sport i rekreacja!  

  

 

 



 

2.Rozmowa na temat wiersza. 

 

- Kto zachęcał dzieci do uprawiania sportu? 

- Dlaczego należy uprawiać sport? 

- Co ważne jest w uprawianiu sportu? 

- W jaki sposób powinniśmy traktować przeciwnika w sporcie? 

- Co to znaczy zasada ,,fair, play”? 

 

3.„Prawda czy fałsz?” – quiz o ruchu.Zapraszamy do wspólnej zabawy 
rodziców wraz z dziećmi. 

Rodzic czyta kolejno zdania. Gdy dziecko uzna, że zdanie jest prawdziwe, 
klaszcze w dłonie,a gdy uzna, że zdanie jest fałszywe,uderza dłońmi o kolana. 

 Aby być zdrowym, trzeba się codziennie rano gimnastykować.PRAWDA 
 Aby być zdrowym, trzeba oglądać bardzo dużo bajek w telewizji.FAŁSZ 
 Aby być zdrowym, trzeba uprawiać różne sporty, np. grać w piłkę, 

pływać, czy jeździć na rowerze.PRAWDA 
 Aby być zdrowym, trzeba spędzać dużo czasu przed komputerem.FAŁSZ 
 Aby być zdrowym, trzeba wychodzić często na plac zabaw i przebywać 

na świeżym powietrzu.PRAWDA 
 Aby być zdrowym, trzeba jeść dużo warzyw i owoców.   PRAWDA 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Proponuję pobawić się przy bardzo wesołej i skocznej piosence „Głowa, 
ramiona, kolana, pięty”. 

Dziecko oraz rodzic pokazuje poszczególne części ciała wymienione w piosence 
w coraz szybszym tempie. 

Oto link pomocniczy do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

5.Zabawa naśladowcza  

a) „Nie chcemy marznąć!” 

Rodzic staje naprzeciwko dziecka i pokazuje różne sposoby na rozgrzanie się, 

np. tupanie, skakanie, machanie rękami, skłony, rozcieranie rąk, 

obejmowanie się rękoma, rozcieranie policzków. Dziecko naśladuje ruchy 

rodzica.  

b) „Ruch to zdrowie!”  

Rodzic wymienia kolejno różne sporty i zabawy na świeżym powietrzu, np. 

jazda na rowerze, rzucanie piłki, skakanie na skakance, pływanie, jazda na 

rolkach. Dziecko stara się naśladować ruchy wykonywane podczas tych 

aktywności.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


6. A teraz nadszedł czas na zagadki 😊 

Posłuchaj ich i spróbuj rozwiązać. Podziel nazwy dyscyplin sportowych, które są 

rozwiązaniem, na sylaby (wyklaszcz) i głoski.  

 

 Między dwiema bramkamibielutkie boisko. 

Gra się krążkiem, bo dla piłkijest tutaj zbyt ślisko?      

 

HOKEJ (ho-kej) (h-o-k-e-j) 

 

 Zawodnicy grając w piłkę, rękoma ją odbijają, 

Wysoko ponad siatkądrugiej drużynie podają?      

 

SIATKÓWKA (siat-ków-ka) (s-i-a-t-k-ó-w-k-a) 

 

 Wysocy panowie po boisku biegają,                                                                                                        

Piłkę do kosza celnie wrzucają?  

 

KOSZYKÓWKA (ko-szy-ków-ka) (k-o-sz-y-k-ó-w-k-a) 

 

 Na nartach z wysokiej góry zawodnicy zjeżdżają,                                                                                 

Dalekie skoki zazwyczaj oddają? 

 

SKOKI NARCIARSKIE (sko-kinar-ciar-skie) (s-k-o-k-in-a-r-c-i-a-r-s-k-i-e) 

 

 Dwie drużyny, bramki dwie,                                                                                                                                 

W tym sporcie piłkę kopie się?  

 

PIŁKA NOŻNA (pił-kanoż-na) (p-i-ł-k-an-o-ż-n-a) 
 

 

7. Praca plastyczna 

Dzieci, wyobraźcie sobie, że wasz kolega zwichnął sobie rękę podczas jazdy na 

sankach. Spróbujcie go pocieszyć. Wytnijcie z białego papieru koło, następnie 

przy użyciu farb, kredek lub pisaków, narysujcie radosną minkę. Może to być 

uśmiech albo mrugnięcie – co tylko chcecie. 



8. KARTY PRACY 

 
 



 

  



 


